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Juli- år 2011

Glad sommar vill vi önska alla våra medlemmar, ni som har kommit
till oss nu i vår och alla ni som varit med längre!
Det här brevet är ett informationsblad från Naturskyddsföreningen i Härnösand,
vi är lokalkretsen för oss som är medlemmar i Naturskyddsföreningen och bor i
Härnösands kommun. Den här sommaren och hösten kommer vi att hitta på
många roliga saker för att vi ska lära känna naturen i vår kommun. Du är välkommen att delta.
Årsmötet hölls som planerat den 21 mars i år. Mer information om mötet och vilka som blev
invald i styrelsen kan du hitta på vår hemsida. www.naturskyddsforeningen.se/harnosand
Vill du ha informationen brevledes, ring Linda Stiernberg på: 070-238 06 72
Aktiviteter sommar och höst
17 juli
Nattfjärilar
7 augusti
kl 10
20 augusti

Slåtter

24 september
kl 06:00

Fågelskådning

8 oktober
kl 10

Vi wookar i skogen med
Svampklubben

Öppen start.
Intresserade
hoppar på när
de har
möjlighet

Studiecirklar
Vi läser och diskuterar:
Naturkraft av Ottosson

Lungön

Kontaktperson och information
Sofia Lundell 0738- 35 21 77. Vi inventerar nattfjärilar på
Muggärdsängen. Tid sätts ut på hemsidan.
Sofia Lundell 0738- 35 21 77. I år har vi extra kul på ängen!
Vänd på sidan och läs mer!
Linda Stiernberg 070-238 06 72. Föreningen åker ut med
båttaxi och strövar runt på vackra Lungön.
Linda Stiernberg 070-238 06 72. Vi hade vissa problem med
väder och tider när vi skulle ha fågelskådning nu i våras,
därför vill vi testa några höstlokaler istället.
Linda Stiernberg 070-238 06 72.
Vi träffas utanför Parketten kl 10. Ta med eget fika.
Studiecirklarna har inte kommit igång ännu!
Den som vill kontaktar föreningen så kör vi igång med boken
Naturkraft. Vi kan sedan välja fler böcker till vår studiecirkel.
Om du är intresserad av att delta i någon av dessa, kontakta
Linda på 070-238 06 72 eller snfharnosand@yahoo.se
Boken beställs av varje person själv, eventuellt kan sponsring
ges av föreningen eller Studiefrämjandet. Hör av dig!

Ändringar av dessa aktiviteter kan komma att ske, vi ber dig att ta kontakt med
aktivitetsansvarige om du har några frågor eller för att få de senaste uppdateringarna.
Hemsidan kan också ge information, men den kommer inte att uppdateras så ofta under
sommaren.

VI BEHÖVER DIG
Det är mycket som händer nu i vår kommun. Många vindkraftverk kommer att byggas, vilket
är bra. Problemet är att flera av dem läggs i känsliga delar av vår natur. Dessutom leder de
höga virkespriserna till att skogsavverkning sker i allt snabbare takt. Som du vet förlorade vi
skogen på Murberget. Vi behöver din hjälp att skydda vår närnatur! Allt du kan hjälpa till med
underlättar, du behöver inte lägga mer tid än du kan och vill. Om alla i vår lilla förening gav 1
timmer per år skulle vi få ihop 400 arbetstimmar! Då klarar vi av att göra stor skillnad!
Kontakta någon i styrelsen eller maila på snfharnosand@yahoo.se

Sverige
Porto Betalt
Föreningsbrev

Muggärdsängen
Naturskyddsföreningen Härnösand har skött denna vackra äng
sedan 1989. Vi vet om att naturliga ängs- och hagmarker är idag
en mycket sällsynt naturtyp som hyser många hotade växtarter.
Speciellt örtfloran är rik och karaktäriseras ofta av att ingen art
dominerar, utan att växtsamhället består av en mosaik av olika,
ofta lågvuxna arter. En förutsättning för att bevara dessa
markers artrikedom, är att de fortsatt hävdas genom slåtter eller bete och att de inte gödslas.
Därför väljer vi att skänka några av våra timmar till ängen, som i sin tur ger tillbaka en
underbar rikedom av orkidéer och ängsblommor, för oss att njuta av….

Slåtter, tävling och jordgubbstårta
Välkommen till traditionsenlig slåtter på Muggärdsängen. Genom att delta så bidrar
du till att bevara den biologiska mångfalden och vår kulturhistoria.
Vi kommer inte bara att slå gräset på ängen i år, utan också ha många
lekar och annat kul!
Alla barn som är utklädda till Emil eller Ida får en liten present!
Alla barn som vill får tävla i krattning – här får alla som deltar ett pris.
Alla vuxna som vill får delta i den prestigefyllda slåttertävlingen - du blir bedömd av experter
och vinnaren belönas med äran i ett helt år! Ett hemligt pris delas också ut till vinnaren.
Föreningen bjuder på jordgubbstårta och kaffe, och saft till barnen så klart.
Ta med de liar, och räfsor orv du har i din ägo (samt krattor till barnen). Har du inga, kan du
få låna på plats.

Så hittar du till Muggärdsängen
Lättast att ta sig till Muggärdsängen från Härnösand är att ta första avtagsvägen från E4:an
mot Häggdånger (vänstersväng in mot motorbanan). Kör till korsningen vid Häggdånger
kyrka och fortsätt rakt fram genom byn. Passera reningsverket på höger sida samt
avtagsvägen till Torrom och fortsätt ungefär 400 meter. Ängen finns på vänster sida
nedanför två gula hus. Parkera längs den allmänna vägen vid mötesfickan.
Länk till kartbild med ängen markerad finns på vår hemsida
www.naturskyddsforeningen.se/harnosand
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